
การจัดการความรู้ที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ประเด็นความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสู่การปฏิบัติ  

เรื่อง ลง(พื้นที่/ชมชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์(งบประมาณ)  

โดย นายภูดิท อักษรดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

หลักการและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ 

 การค้นคว้าความรู้ที่ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนคงไม่พ้นการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นนั้นก็คือ “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็น

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

และในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะต้องมีสอดคล้องสกับแผนพัฒนาจังหวัด

แม่ฮ่องสอนอีกด้วย จากประสบการท างานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้

ศึกษา ค้นคว้าความรู้ในต าแหน่งนี้มาโดยตลอด ซึ่งจากเดิมนั้นต าแหน่งนี้ ไม่มีบุคลากรท างานนี้ จึงไม่มีทั้งพ่ี

เลี้ยง หรือแม้แต่กระทั้งเอกสารที่ด าเนินงานเกี่ยวกับต าแหน่งนี้เลย ท าให้ไม่ทราบกระบวนการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการท างาน  

 จากปัญหาในครั้งนั้นก็ท าให้เกิดแนวความคิดในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ที่ส าคัญในต าแหน่งนี้มาก

ยิ่งขึ้นไป และได้มีโอกาสได้ร่วมงานการจัดท าแผนต่างๆ กับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก 

ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณที่เป็นการบูรณางานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ เช่น ใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมาผมได้เอาร่วมการจัดท าแผนโครงการในพระราชด าริซึ่งจัดท าเป็นแผนแม่บท 5 ปี และได้

จัดโครงการตามงบประมาณให้สอดคล้องบรรจุในแผนดังกล่าว และร่วมจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา

ชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทาง สพฐ,เขตที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่อง โดยให้ความส าคัญในการผลิตครูคืนถิ่น

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและช่วยพัฒนาบุคลากรครูในจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ (พ.ศ.2559 - 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560 และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 5 ปี พ.ศ. 

2561 – 2565 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย 

 การออกไปท าแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จึงท าให้เกิดแนวคิดที่ส าคัญในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนต่างๆ ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และแผนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดเก็บเป็นคลังโครงการ พร้อมที่จะน าเสนอตามแผน

ต่างๆ และเมื่อได้เข้าร่วมการจัดท าแผนจึงพร้อมน าเสนอโครงการให้กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย
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นั้นเอง แต่การที่จะได้โครงการที่ดีสอดคล้องตามแผนนั้นก็ต้องผ่านการค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลแนวทางในการ

จัดท าซึ่งใช้เวลามาก และพบปัญหาต่างๆ ในการเขียนโครงการ อาทิเช่น เขียนหลักการและเหตุผลไม่

สอดคล้อง วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดไม่สอดคล้องและไม่สามารถวัดประเมินผลได้ เขียนค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ไม่

ถูกระเบียบ กิจกรรมกับงบประมาณไม่สอดคล้องกับบ้าง ท าให้ต้องกลับมาแก้ไขใหม่หลายครั้ง เขียนแล้วเบิก

ไม่ได้ เขียนไม่ชัดเจน เป็นต้น ท าให้เมื่อเขียนขออนุมัติโครงการจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ 

โครงการวิจัย โครงการบูรณาการกับท้องถิ่น โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

หรือแม้กระทั่งโครงการภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงท าให้ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  

 ดังนั้น ฝ่ายนโยบายและแผน ส านังานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จึงคิดจัดท าคู่มือการเขียนโครงการ

เพ่ือขออนุมัติงบประมาณเชิงบูรณาการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในชื่อ ลง(พ้ืนที่/ชมชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์

(งบประมาณ) นี้ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงพ้ืนที่

บริการวิชาการ การวิจัย และการเขียนขออนุมัติงบประมาณของคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

 

สรุปผลการด าเนินงานตามขั้นตอน KM 7 ขั้นตอน  
 

1. การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็น (บ่งชี้ความรู้)  

การจัดท างบประมาณนั้นเป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือให้ได้แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ ที่เราอยากจะเป็นนั้นก็คือ “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า  

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้อง

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เราบรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 ได้พัฒนาให้เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ตามกรอบแนวคิด เพ่ือขับเคลื่อน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการขัยเคลื่อนของ อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีม.ราชภัฏเชียงใหม่ 
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2.  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ (การสร้างและแสวงหาความรู้)  

 ได้ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา แนวการในการจัดท างบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา ร่วม

ถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและงานที่ได้รับหมอบหมาย อาทิเช่น เข้าร่วมการอบรมการ

เขียนโครงการเชิงบูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตส์ ในปีงบประมาณ 2560 ท าให้ได้ความรู้เรื่อง 

“สมการ/Simple Rule” ของการคิดเชิงกลยุทธ์  

 

 
 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปีงบประมาณ 2561 ท าให้ได้ความรู้เรื่อง “การ Re-Profile แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เข้ากับมหาวิทยาลัย” 



4 

 

 

เป้าหมาย แผนพัฒนา  

12 และแผน 20 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

Re-Profile ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 

HOW เท่าเทียม ทั่วถึง เพ่ิม สร้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

TOOL University ความคิดสร้างสรรค์ 

(นวัตกรรม) 

พลังงานทดแทน 

FOR ลดความเหลื่อมล้ า มูลค่า คุณค่า การมีงาน

ท า (แก้ไขรายได้ปาน

กลาง MTI) 

เพ่ิมสมดุลให้กับ

ทรัพยากรของประเทศ 

พอเพียง ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งจาก

ภายในชุมชน 

เชื่อมโยงกับประชาคม

โลก (แข่งขันกับนานา

ประเทศได้) 

 

และในปีงบประมาณ 2562 ได้ศึกษากระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการปฏิบัติร่วมกัน

ของชุมชนท้องถิ่นที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา เป็นงานของคนท้องถิ่น เพ่ือคนท้องถิ่น เน้นการ

มาร่วมท าวิจัยของชาวบ้าน เจ้าของปัญหาเป็นผู้ปฏิบัติการลงมือท าวิจัยเอง เพ่ือแก้ไขปัญหา นั้นคือ การการ

วิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR : Community Based Research)  

 
แผนภาพ โลกทัศน์ร่วม การมีส่วนร่วม 
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3. การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ (การจัดความรู้ให้เป็นระบบ และการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้) 
     ได้ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ KM ในการจัดท าแนวปฏิบัติการเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณเชิงบูรณาการร่วมกับคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค และหัวหน้าส านักงาน เพื่อร่วมรวมสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีในการขออนุมัติโครงการ ซึ่งได้กระบวนการในการจัดท าโครงการ และ ได้(ร่าง) คู่มือการเขียน
โครงการเชิงบูรณาการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นกับการเรียนการสอน เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงจึงสร้างช่ องทาง 
Download ในเว็ปไซต์ของวิทยาลัยและเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบผ่านการประชุมประจ าเดือนของ
วิทยาลัย  

Crystallized 
Concepts

Fluid Quality 
Intelligence

Fluid Quality 
Intelligence

                                                  

                         

                    
                          

                                                              

                                  

                           Thailand 
4.0 
                

                        MSC
                   

                 

                                

                            

                

                     

 

 
 



6 

 

 
 

 
แผนการพัฒนาระบบการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการท่องเที่ยว 
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4. 4. การประยุกต์ให้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน (การเข้าถึงความรู้)  

      ด าเนินการประยุกต์ให้ความรู้ในการจัดการความรู้ KM ประจ าปีของวิทยาลัยเพ่ือเป็นการอบรมการใช้

คู่มือฯ ให้กับบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

 

    
 

 

 และประยุกต์ให้ความรู้ในกระบวนการท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยด าเนินงาน  

3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การเตรียมการ เตรียมชุมชน ใช้เวทีประชุมชี้แจง 

    
 

 ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการ 
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 ระยะที่ 3 การสรุปผลและเขียนแผนการวิจัย 

 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช ้

      ได้น าคู่มือและแนวปฏิบัติไปใช้ในการเขียนโครงการในปีงบประมาณ 2562 และได้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ข้อมูลกับบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพ่ือน ามาปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
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6. การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ 

      จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนั้น ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ กับบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อน ามา

ปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์ ความเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ในชื่อ “ลงพื้นที่(ง่าย) ได้ใจ(ชุมชน) 

ได้ตังค์ (งบประมาณ) ” 

 
 

 
 

 และในปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้สื่อสารและเข้าใจ ในชื่อ “ลง(พื้นที่/ชม

ชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์(งบประมาณ)” เป้าประสงค์เพ่ือ น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ

พัฒนาชุมชนเป้าหมายในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคม  
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7. การประเมินผลการด าเนินงานและการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2562  

     ในปีงบประมาณ 2562 ได้รบอนุมัติงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็น 82.61% 

และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปีบประมาณ 2560 – 2561 จะเห็นถึงงบประมาณที่ได้เพ่ิมมากขึ้นอย่าง

ชั ด เ จ น  

นี้ก็คือการวัดผลส าเร็จของกระบวนการจัดการความรู้จากคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “ลง(พื้นที่/ชมชุน)ง่าย ได้

ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์ (งบประมาณ) ” 

การวัดผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ก่อนด าเนินการ หลังการด าเนินการ 

โครงการวิจัย/งาน

บริการวิชาการที่

ได้รับอนุมัติและมี

ผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

จ านวนโครงการ/งานวิจัย

ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ิม

มากขึ้น 

ปีงบประมาณ 61 

จ านวน 10 โครงการ เป็น

เงิน 1,541,120 บาท 

ปีงบประมาณ 62 

จ านวน 45โครงการ 

เป็นเงิน 8,862,000 

บาท 
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